Myndighetsenheten

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol
Denna taxa gäller avgifter för socialnämndens kostnader för prövning av ansökan om
serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för löpande tillsyn av verksamhetsutövare med
serveringstillstånd (årlig tillsynsavgift) samt för löpande tillsyn av försäljning av folköl (årlig
tillsynsavgift) enligt alkohollagen (2010:1622) samt föreskrifter som meddelas med stöd av
denna lag.
Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten som föranleder
avgiften.
Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas.
Ansökningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för prövning av ansökan.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.
Näringsidkare med permanent tillstånd för servering av alkoholdrycker ska betala årlig
tillsynsavgift. Kommunens handläggningstid avseende tillsyn innefattar den sammanlagda tid
som används för administration, utredningar, samråd med andra myndigheter, inspektioner i
verksamheter och kontroller i övrigt, kommunicering med tillståndshavare, resor samt beslut.
Årlig tillsynsavgift tas ut efter den avgiftsklass som framgår av årsomsättningen enligt
tabellen nedan. Avgiften är beroende av försäljningen av alkoholdrycker enligt inlämnad
restaurangrapport, som ska lämnas en gång per år enligt särskilda bestämmelser. Om
restaurangrapporten inte inlämnats efter två skriftliga påminnelser, uttas avgift enligt högsta
avgiftsklassen. För varje påminnelse uttas avgift om 500 kronor.
För verksamheter med utökad serveringstid efter klockan 01.00 tillkommer en avgift om 1000
kronor per år.
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Bilaga 1

Avgifter tillstånd
Nytt permanent tillstånd
Nytt permanent tillstånd, inklusive cateringverksamhet
Ändring av permanent tillstånd (tider, lokaler, alkoholutbud)
Ändrade ägarförhållanden/styrelse (mer än 50 %), ändrad bolagsform
Ändrade ägarförhållanden/styrelse (högst 50 %)
Tillfällig ändring i permanent tillstånd (t ex utökad serveringstid vid
enstaka tillfälle)
Tillfälligt tillstånd för utskänkning till allmänheten
a) innehavare av permanent tillstånd i kommunen
Ett dygn
Två dygn
Tre eller fler dygn
varav 700 kronor är tillsynsavgift*

b) övriga
Ett dygn
Två dygn
Tre eller fler dygn
varav 1 400 kronor är tillsynsavgift*
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Kunskapsprov, per person och provtillfälle
*tillsynsavgiften återbetalas om ansökan avslås

7 500 kr
9 000 kr
3 500 kr
4 500 kr
2 500 kr
1 800 kr

3 100 kr
3 500 kr
4 800 kr

5 200 kr
6 000 kr
7 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

Bilaga 2

Avgifter för årlig tillsyn baserad på årsomsättning av alkoholförsäljning

Avgiftsnivå tillsyn
1
2
3
4
5
6
7

Årsomsättning av alkohol (kr)
– 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 3 000 000
3 000 001 – 4 000 000
4 000 001 –

Övriga tillsynsavgifter
Påminnelseavgift vid ej inlämnad restaurangrapport
Tilläggsavgift för utökad serveringstid efter kl. 01.00
Servering av folköl

Kostnad
1 500 kr
2 700 kr
3 500 kr
5 000 kr
6 000 kr
7 000 kr
8 500 kr

Kostnad
500 kr
1 000 kr
1 400 kr

